
Goirle
Riel

Vanaf januari 2020 staan wij ook in Riel voor 

u klaar. De praktijk in Goirle blijft in tact 

zoals u gewend bent. Hoe fijn is het om 

binnen uw eigen dorp geholpen te kunnen 

worden?! De praktijk gaat vanaf januari van 

start en is gevestigd in het bijgebouw van 

Huisartsenpraktijk Riel.

PERSOONLIJKE AANPAK

EN BETROKKENHEID

Wij willen dat onze patiënten zich “thuis” 

voelen in onze dorpspraktijk in Riel. 

Goirle
Riel

In 2008 opende fysiotherapeute Anne de Rooy haar praktijk in Goirle, 
gevestigd in Sportcentrum Jan de Rooy. Door de jaren heen is 
deze vestiging uitgegroeid tot een goedlopende praktijk. 
Fysiotherapiepraktijk de Rooy gaat het jaar 2020 feestelijk van start 
met de opening van een tweede vestiging in het centrum van Riel.

Wij werken op basis van één op één behan-

delingen. Voor elke patiënt wordt een indi-

vidueel behandelplan opgesteld passend bij 

de klacht. 

WE LEGGEN ALLES GRAAG 

RUSTIG, DUIDELIJK EN 

BEGRIJPELIJK UIT

Onze fysiotherapeuten spreken begrijpe-

lijke duidelijke taal. We leggen u graag uit 

met welk behandelplan we gaan starten en 

waarom. Vragen kunt u altijd direct stellen 

zodat u niet met twijfels rondloopt.

VESTIGING RIEL
Blokakkers 1A
5133 CA  Riel

VESTIGING GOIRLE
Tijvoortsebaan 3B
5051 HJ  Goirle

Tel. 013 - 530 0811   info@fysioderooy.nl
fysioderooy.nl           /fysiotherapiederooy

VANAF
JANUARI 

GEOPEND!

Wij willen 
graag met u 

kennismaken!

Kom een kijkje nemen in 

de praktijk in Riel, en nog 

belangrijker; kom gezellig 

kennismaken. Wij ontvangen 

u graag onder het genot van 

een hapje en een drankje.

•  Maandag 6 januari 

 10.30 - 12.00 uur

•  Donderdag 9 januari 

 15.00 - 17.00 uur

WAAR KUNT U 
OP REKENEN BIJ 
FYSIO DE ROOY:

Kies voor de persoonlijke én duidelijke aanpak 

van Fysiotherapiepraktijk de Rooy

VANAF JANUARI STAAN WIJ OOK IN RIEL VOOR U KLAAR!

V.l.n.r. Anne de Rooy - Kitty van Haperen - 

Chantal van Gestel - Coen Freriks 

PROFESSIONEEL TEAM 

Onze therapeuten kunnen diverse behan-

delingen toepassen. Binnen het team zijn 

verschillende specialisaties aanwezig. Alle 

behandelingen zijn gebaseerd op de laatste 

wetenschappelijke inzichten.

 

Neem vrijblijvend contact op!

Beide praktijken zijn voor iedereen toegan-

kelijk en u kunt gratis voor de deur parke-

ren. Kampt u met een blessure, of heeft u 

lichamelijke ongemakken? Maak dan eens 

een afspraak via Tel. 013 - 530 0811. 

Wij heten u van harte welkom bij 

Fysiotherapiepraktijk de Rooy!


